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Ceramics Intensive Cleaner                                                                                        سرامیک قویپاک کننده  

              

 مشخصات:

ست.کمکی و حاللها اونی و مواد که حاوی مواد فعال سطحی غیر ی است قلیایی یو یک پاک کننده بسیار موثر ،این محصول غلیظ   

 

 موارد مصرف:

،واکس های  الستیکجرم های روغن و گریس،اثر یلی سنگین طراحی شده است .مانند:ها و لکه های خاین محصول برای غلبه بر آلودگی

 مختلف،امولوسیونهای روی اشیاء سنگی،آجرهای لعابی،سطوح سرامیکی و مانند اینها .

شود.ستفاده میخانه و مواد غذایی ،اتاقهای نشیمن ،کارگاههای آموزشی و نیروگاههای صنعتی ات آشپزااین محصول در درجه اول برای تأسیس  

 

 دستور العمل استفاده:

 10الی  5به کار برید.و اجازه دهید  خالص( و یا به صورت 1:20به طور یکنواخت به صورت رقیق شده )با نسبت باالی  این محصول را -1

 روی سطح باقی بماند.

از یک برس استفاده نمایید. های عمیقای پاک کردن لکهبر -2  

اجازه ندهید سطح خشک شود. -3  

ثار این محصول از بین برود.دوباره تکرار کنید تا زمانی که آا جمع نمایید و عملیات رد وسپس آ ب را با آب فراوان شستشو دهی -4  

 

 رهنمود های ویژه:

 هایی که در برابر حالل  حساسپالستیک ها والستسک.این محصول نباید باآزمایشی امتحان نماییدقبل از مصرف محصول را روی یک سطح  -

برای اطمینان از صحت این مطلب می توانید عملیات را روی یک سطح کمرنگ امتحان کنید. د.هستند در تماس باش  

سطوحی که در مقابل قلیا حساس هستند بکار نبرید.نودیزه شده،و دیگر آمحصول را روی مرمیت پولیش نشده ،آلومینیومهای  -  

 

ه سطوح می توانند با محصوالت زیر پاک شوند:ژلودگی های ویبرای آ -  

 ,AKEMI Concrete Film Remover)پاک کننه جرم بتن(

 ,AKEMI Wax Stripper)الیه بردار واکس(

 ,AKEMI Graffiti Remover)پاک کننده رنگ(

.هیدمحصول ،محتویات قوطی را به طور کامل تخلیه نمایید و ظرف خالی را در محل بازیافت  قرار د پس از استفاده کامل از -  
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 اقدامات ایمنی:

www.Akemi.de سایت وب به مراجعه  

 مشخصات فنی:

.به صورت خالص–مترمربع/لیتر  20-5مقدار مورد نیاز:     حدود   

صورتی -روشن             رنگ:       

گرم/سانتی متر مکعب .061حدود            چگالی:      

(خالص)به صورت 14حدود                :PHمقدار 

 طول عمر:

و در صورتی که در ظروف آک درب بسته نگهداری شود. یخ زدگی دور از  ،داری در مکان خنکهسال در صورت نگ 3حدود  

 

 

 

 

 

 

 

 


